
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ––––    

ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის    

აკადემიური საბჭოაკადემიური საბჭოაკადემიური საბჭოაკადემიური საბჭო    
 

ქ. ბათუმი                                                         ქ. ბათუმი                                                         ქ. ბათუმი                                                         ქ. ბათუმი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2011 2011 2011 2011 წლის  21 მარტი წლის  21 მარტი წლის  21 მარტი წლის  21 მარტი     

    

    

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №№№№    45454545    

   

სსიპ სსიპ სსიპ სსიპ ----    ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტიბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტისსსს    აკადემიური და აკადემიური და აკადემიური და აკადემიური და 

ადმინისტრაციული პერსონალის ანკეტაადმინისტრაციული პერსონალის ანკეტაადმინისტრაციული პერსონალის ანკეტაადმინისტრაციული პერსონალის ანკეტა––––CVCVCVCV––––ის ფორმის ის ფორმის ის ფორმის ის ფორმის დადადადამტკიცების შესახებმტკიცების შესახებმტკიცების შესახებმტკიცების შესახებ    

    

    

,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 51-ე, 52-ე და 53-ე მუხლის, ,,უმა-

ღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის I პუნქტის, 

უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის მე-2 

მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე 

    
      აკადემიური საბჭო ადგენს:  

 

 1. დამტკიცდეს სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის 

აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის ანკეტა–CV–ის ფორმა, თანახმად 

დანართისა. 

 

2.  დადგენილებით იხელმძღვანელონ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა, 

საქმის წარმოების სამსახურმა.    სასცენო და კინო–ტელე ხელოვნების, მუსიკის და 

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტებმა.   

 

   3.    დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

    

    

აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს აკადემიური საბჭოს     

                    თავმჯდომარე                                                      თავმჯდომარე                                                      თავმჯდომარე                                                      თავმჯდომარე                                                                                                                                              ე. მესხიაე. მესხიაე. მესხიაე. მესხია    

    
    

    

    
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                აკადეაკადეაკადეაკადემიური საბჭოს 2011 წლის მიური საბჭოს 2011 წლის მიური საბჭოს 2011 წლის მიური საბჭოს 2011 წლის     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        21 21 21 21 მარტის მარტის მარტის მარტის N45 N45 N45 N45 დადგენილების დანართიდადგენილების დანართიდადგენილების დანართიდადგენილების დანართი    

CVCVCVCV    

                                                                                                                                                                                                                                                                    სახელი, გვარი, დაბადებსახელი, გვარი, დაბადებსახელი, გვარი, დაბადებსახელი, გვარი, დაბადების თარიღი: ის თარიღი: ის თარიღი: ის თარიღი:     

                                                                                                                                                                                                                                                                აკადემიური აკადემიური აკადემიური აკადემიური თანამდებობათანამდებობათანამდებობათანამდებობა::::     

    

საკონტაქტოსაკონტაქტოსაკონტაქტოსაკონტაქტო    ინფორმაციაინფორმაციაინფორმაციაინფორმაცია::::    საცხოვრებელი მისამართი:  

ტელ:   მობილური:  

ელ–ფოსტა: 

 

ოჯახურიოჯახურიოჯახურიოჯახური    მდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობა::::    

მეუღლე– 

შვილები: 

 

პედაგოგიური მოღვაწეობაპედაგოგიური მოღვაწეობაპედაგოგიური მოღვაწეობაპედაგოგიური მოღვაწეობა 

მიმართულება:მიმართულება:მიმართულება:მიმართულება: 

სასასასალექციო კურსები:ლექციო კურსები:ლექციო კურსები:ლექციო კურსები: 

 

განათლებაგანათლებაგანათლებაგანათლება    დადადადა    სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    ხარისხიხარისხიხარისხიხარისხი 

თარიღი– 

დაწესებულება (ფაკულტეტი)– 

სპეციალობა– 

დიპლომის/სერტიფიკატის № 

 

სამუშაოსამუშაოსამუშაოსამუშაო    გამოცდილებაგამოცდილებაგამოცდილებაგამოცდილება 

მუშაობის პერიოდი–   –დან  –მდე 

სამსახურის დასახელება– 

სამსახურის მისამართი– 

თანამდებობა–    

 

დამატებითიდამატებითიდამატებითიდამატებითი    საგანმანათლებლოსაგანმანათლებლოსაგანმანათლებლოსაგანმანათლებლო    კურსებიკურსებიკურსებიკურსები////ტრენინგებიტრენინგებიტრენინგებიტრენინგები/ / / / სტაჟირებასტაჟირებასტაჟირებასტაჟირება:::: 

 

სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო    აკადემიებისაკადემიებისაკადემიებისაკადემიების, , , , საზოგადოებებისსაზოგადოებებისსაზოგადოებებისსაზოგადოებების, , , , სამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიეროსამეცნიერო////აკადემიურიაკადემიურიაკადემიურიაკადემიური    საბჭოებისსაბჭოებისსაბჭოებისსაბჭოების, , , , სარედაქციოსარედაქციოსარედაქციოსარედაქციო    

კოლეგიებისკოლეგიებისკოლეგიებისკოლეგიების    წევრობაწევრობაწევრობაწევრობა:::: 

 

შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები;შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები;შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები;შემოქმედებითი მუშაობა/გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები; 

 

შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:შემოქმედებით ღონისძიებებში/სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა: 

 

უცხო ენების ცოდნა:უცხო ენების ცოდნა:უცხო ენების ცოდნა:უცხო ენების ცოდნა: 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: 

 

დამატებითი ინფორმაცია:დამატებითი ინფორმაცია:დამატებითი ინფორმაცია:დამატებითი ინფორმაცია:    

    

    

დანართი სწორია:                                                                     ე. მესხიადანართი სწორია:                                                                     ე. მესხიადანართი სწორია:                                                                     ე. მესხიადანართი სწორია:                                                                     ე. მესხია    


